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Parma¤›n›z› bile
kald›rmadan
dünyay› yerinden
oynat›n
Bir ﬂeyleri sadece düﬂünerek kontrol edebilme fikri, uzun zamand›r bilim dünyas›n›n gündemini meﬂgul
eden bir konuydu. Fiziksel engellilerin mekanik protezleri vücutlar›n›n bir parças›ym›ﬂ gibi
kullanabilmesinden pilotlar›n süpersonik jetleri refleks h›z›yla yönlendirebilmesine kadar, düﬂünceyle
kontrol sistemlerinin kullan›m potansiyeli hayal gücümüzü zorlay›p duruyor. Peki bunlar› araﬂt›rma
laboratuvarlarda görmeye bile yeni yeni al›ﬂ›rken, çok yak›nda oyun oynamak için düﬂüncelerinizi
okuyan bir cihaz› dükkanlardan para verip sat›n alabilece¤iniz akl›n›za gelir miydi?

S

ADECE düﬂünce yard›m›yla
bir ﬂeyleri kontrol edebilme
fikri, baﬂta bilim kurgu edebiyat› olmak üzere uzun zamand›r insanlar›n akl›nda
yer eden bir konuydu. Böyle bir fikrin
gerçe¤e dönüﬂmesiyle yap›labilecek
ﬂeyler de neredeyse hayal gücüyle s›n›rl›. Bir göz k›rp›ﬂ›yla televizyon kanallar›n› de¤iﬂtirmekten yatt›¤›n›z yerden araç kullanmaya, robot protezleri
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gerçek birer uzuv gibi kullanmaktan
düﬂüncelerinizi an›nda yaz›ya aktarmaya kadar bu iﬂin gidebilece¤i yerlerin ucu buca¤› yok.
Bu alandaki araﬂt›rmalar›n geçmiﬂi
70’lerin ortas›na kadar uzansa da, çal›ﬂmalar özellikle 90’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren iyice h›z kazanmaya
baﬂlad›. Nihayet 2003 y›l›nda Duke
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar› bir maymunun beynine yerleﬂtirdikleri elektrotlar

yard›m›yla hayvan›n sadece düﬂüncelerini kullanarak bir robot kolu kendi
koluymuﬂ gibi hareket ettirebildi¤ini
göstererek büyük bir heyecan dalgas›
oluﬂturdular. Ayn› araﬂt›rmac›lar 2005
y›l›nda iﬂi bir ad›m daha ileri götürüp,
bu kez maymunun beyin dalgalar›ndan ç›kan sonuçlar› internet üzerinden
binlerce kilometre öteye taﬂ›yarak
uzaktaki bir robot kolu hareket ettirmeyi de baﬂard›lar.
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iliﬂkilendirilebilmesi için karmaﬂ›k algoritmalara ihtiyaç var. Bu da sürekli
geliﬂime aç›k bir konu. ‹kinci problemse bu iﬂ için kullan›lan baﬂl›klar›n nas›l daha pratik hale getirilece¤iyle ilgili. Zira sistem temelde beyindeki elektriksel aktivitelerin EEG (elektroensefalografi) yöntemiyle ölçülmesi ve de¤iﬂimlerin önceden tan›mlanm›ﬂ hareketlerle veya duygusal hallerle iliﬂkilendirilmesi prensibine dayan›yor. Bu da
sistemi kullanacak kiﬂinin genellikle
gündelik kullan›m için kabul edilemeyecek boyut ve ﬂekillerde, üzerinden
kablolar f›ﬂk›ran baﬂl›klarla dolaﬂmas›
gerekti¤i anlam›na geliyor.

Duke Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›n›n bir maymunun
beynine yerleﬂtirdikleri implantlar yard›m›yla
binlerce kilometre uzaktaki robot kolu hareket
ettirebilmeleri 2005’te büyük yank› uyand›rm›ﬂt›.

Bu deneylerin sonras›nda da konuya yönelik yap›lan çal›ﬂmalar›n haberleri ard› ard›na gelmeye baﬂlad›. Washington Üniversitesi düﬂünceyle yönlendirilebilen, hatta bu yolla objeleri
bile yerden toplayabilen bir robot geliﬂtirdi. Kyoto’daki ATR Laboratuvarlar› ve Saitama’daki Honda Araﬂt›rma
Enstitüsü mühendisleri, ka¤›t taﬂ ve
makas oyununu temel alan ve o anki
düﬂünceye ba¤l› olarak parmaklara uygun pozisyonu verebilen bir robot el
yapt›klar›n› duyurdular. Keio Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Laboratuvar› araﬂt›rmac›lar›, sanal dünyada
size yeni bir hayat sunan ünlü Second
Life oyunundaki karakterinizi sadece
düﬂüncelerinizle hareket ettirebilece¤iniz sisteme imza att›lar. Berlin’deki
Fraunhofer First Enstitüsü araﬂt›rma
gruplar› taraf›ndan ortaya koyulan
BBCI (Berlin Brain Control Interface)
adl› projedeyse, sadece düﬂünce yoluyla bilgisayarda nas›l yaz› yaz›labilece¤ine dair fikirler ortaya koyuldu.
Gel gelelim, bu iﬂ ne kadar alm›ﬂ
yürümüﬂ gibi görünse de tüm projelerde ortak bir söylev dikkat çekiyor:
“Sistemler halen emekleme aﬂamas›nda ve geliﬂim sürecinde çözülmesi gereken çok say›da problem var”. Peki
nedir problem? Öncelikle farkl› zihinsel durumlara ve hareketlere ba¤l› olarak beyinde gözlenen elektriksel hareketlili¤in yorumlanarak kontrollerle

Evlere do¤ru ad›m
ad›m
Tüm bunlara uzaktan bak›ld›¤›nda,
bu tarz bir teknolojinin daha uzunca
bir süre laboratuvarlardan ç›kamayaca¤› yönünde fikre kap›lmak çok kolay. Fakat bunun böyle olmad›¤›n› düﬂünenler var. NeuroSky, Emotiv ve
OCZ gibi firmalar, son dönemde bu fikrin gündelik yaﬂama o kadar da uzak
olmad›¤›n› kan›tlamaya çal›ﬂ›yorlar.
Hatta bu konuda sonuç almaya o kadar yaklaﬂt›lar ki, Amerika’da yay›nlanan ünlü Popular Mechanics dergisi
EEG ölçümü prensibiyle çal›ﬂan oyun
kontrol sistemlerini 2008’de yak›ndan
takip edilmesi gereken teknolojiler listesinde ilk s›radan verdi.

ATR Laboratuvarlar› ve Honda taraf›ndan
geliﬂtirilen bu robot el, düﬂüncelerden parmaklar›n
duruﬂunu bile okuyabilecek kadar geliﬂmiﬂ bir
örnek olma yolunda ilerliyor.

OCZ’nin Neural Impulse Actuator ad›n› verdi¤i
cihaza ait kontrol paneli. Buradaki parametreler,
cihaz› kafas›na takan kiﬂinin hareketlerine ve
duygusal tepkilerine ba¤l› olarak sürekli de¤iﬂiyor.

Tabii böyle bir teknolojiyi tabana
yaymay› düﬂünüyorsan›z, maliyetleri
düﬂük ve kullan›m› kolay tutmak zorundas›n›z. Hele baﬂ›n›za giyece¤iniz
cihaz›n elektrotlar›na v›c›k v›c›k iletken jeller sürme zorunlulu¤unu akl›n›zdan bile geçirmeyin. ‹ﬂte bu üç firma, yani NeuroSky, Emotiv ve OCZ,
ortaya koyduklar› çözümlerle bu tarz
bir teknolojinin son kullan›c›ya inmesi
için laz›m olan tüm gereksinimleri sa¤lad›klar› iddias›ndalar ve ürünlerinin
çal›ﬂan örneklerini fuar fuar gezdiriyorlar. Görünüm olarak üçü de birbirinden farkl› olsa da, çal›ﬂma prensipleri ayn›: Kafaya giyilen bir bant veya
özel kask yard›m›yla sinirsel hareketlilik analiz ederek, bunu bir ﬂekilde kontrol sistemlerine uyarlamak. Yani diyelim ki akl›n›zdan kolunuzu kald›rmay›
geçiriyorsunuz. Bunun sonucunda
beynin belli bölgelerinde aktivite art›yor ve kafadaki cihaz bu de¤iﬂimi alg›layarak önceden belirlenmiﬂ iliﬂkilendirmeler sayesinde sizin kolunuzu kald›rmay› düﬂündü¤ünüz sonucuna var›yor. Gerisini bilgisayardaki yaz›l›m hallediyor.
Görünüm olarak farkl› olmalar›n›n
yan›nda, her üç firman›n sundu¤u çözüm geliﬂtirme faz›n›n farkl› evrelerinde yer al›yorlar. Örne¤in NeuroSky,
geçti¤imiz kas›m ay›nda internet sitesinde Japonya’daki Sega Toys ile yap›lan anlaﬂma çerçevesinde düﬂünceyle
kontrolü temel alan oyunlar geliﬂtireceklerini aç›klad›. Bisikletçi kask›na
benzeyen bir tasar›ma sahip olan Emotiv, hem donan›m hem yaz›l›m deste¤i
aç›s›ndan bu üçü aras›nda en sofistike
çözümü simgeleyecekmiﬂ gibi duruyor.
Bunlar›n tan›t›m videolar›nda ve çeﬂitli
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Düﬂünceyle Kontrol
Nas›l Çal›ﬂ›yor
Düﬂünceyle kontrol, temel olarak fizyolojik
aktivitelerin ve belli duygusal tepkilerin beynin belli bölgelerindeki elektriksel aktivitelerde ölçülebilir farkl›l›klar ortaya ç›karmas›
prensibine dayan›yor. Bunu de¤erlendirmek
için iki ﬂeye ihtyiac›n›z var: Birincisi beyindeki
elektriksel aktiviteyi sürekli denetleyebilecek
bir elektroensefalografi (EEG) cihaz›, ikincisi
de EEG cihaz›ndan gelen bilgileri yorumlayabilecek bir hesap algoritmas›.

Mind Balance oyununda ip üzerinde yürüyen yarat›¤›n dengesini sa¤layabilmek için, dikkatinizi sa¤a ve sola yerleﬂtirilmiﬂ damal› bayrak ﬂeklindeki simgelere odaklaman›z gerekiyor.

Buradaki özel tasar›ml› baﬂl›k, özellikle beynin
görme merkezi üzerindeki sinirsel aktiviteyi alg›lamak üzere tasarlanm›ﬂ.

Bu iﬂin nas›l oldu¤una dair en güzel ve
aç›klay›c› örneklerden biri, MediaLab Europe
araﬂt›rmac›lar›ndan Robert Burke’a ait
http://www.robburke.net/mle/mindbalance/
adresinde yer alan Mind Balance adl› oyun
projesi. Bu oyunda, sadece düﬂünceleriniz yard›m›yla ip üzerinde yürüyerek karﬂ›ya geçmek
isteyen bir yarat›¤›n dengesini sa¤laman›z gerekiyor. Ekrandaki yarat›¤›n her iki taraf›nda
damal› bayrak benzeri birer grafik simge var.
Yarat›k bir tarafa do¤ru dengesini kaybetmeye baﬂlad›¤›nda, dikkatinizi hemen di¤er taraftaki simgeye vererek dengeyi sa¤layabiliyorsunuz.
Peki bu nas›l oluyor? Sistem bunun için kafaya tak›lan bir baﬂl›k yard›m›yla, ensenin biraz üzerinde yer alan ve beynin görme merkezine ev sahipli¤i yapan oksipital lob üzerindeki yüzeysel ölçümlerden faydalan›yor. Yarat›¤›n iki yan›nda yer alan grafik objeler yaz›l›m
taraf›ndan birbirinden farkl› frekanslarda tit-

bas›n kuruluﬂlar› taraf›ndan yap›lan ba¤›ms›z haberlerde sergiledikleri yetenekler de gerçekten çok enteresan. Örne¤in Emotiv’i baﬂ›n›za tak›p ellerinizi
havada yukar› do¤ru kald›r›yorsunuz,
ekrandaki kuma saplanm›ﬂ kaya parças› yavaﬂça yükselip zemine oturuyor.
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Sistemin genel iﬂleyiﬂi ﬂöyle: Kullan›c›, ekrandaki yarat›¤›n dengesini sa¤lamak için sa¤ ve sola yerleﬂtirilmiﬂ farkl› frekanslarda titreﬂen görüntülere odaklan›yor. Cerebus adl› kafa ünitesi, beynin görme merkezi
üzerindeki aktiviteleri denetleyerek de¤iﬂimleri analiz program›na aktar›yor. Program, bu aktivite de¤iﬂimlerinin hangi frekansta gerçekleﬂti¤ine bakarak kullan›c›n›n dikkatini ne tarafa verdi¤ini anlamaya çal›ﬂ›yor. Sonucu oyuna iletiyor, oyun da bunu sanal karakterin hareketlerine yans›t›yor. Böylece denge yeniden sa¤lan›yor.

reﬂtiriliyorlar. Oyuncu dikkatini bir tarafa verdi¤inde, görme merkezi üzerinde görüntüdeki
titreﬂimin frekans›yla eﬂ bir elektriksel hareketlilik gözleniyor. Bilgisayar üzerinde çal›ﬂan

algoritma, bu hareketlili¤in frekans›na bakarak dikkatin ne tarafta yo¤unlaﬂt›¤›n› de¤erlendiriyor ve yaz›l›mda buna uygun cevab› ﬂekillendiriyor. Böylece denge sa¤lanm›ﬂ oluyor.

Veya kendinizi rahat b›rakt›kça ekrandaki herﬂeyin hareket etti¤ine, dikkatiniz da¤›ld›¤› anda hepsinin birden pald›r küldür yere yuvarland›klar›na ﬂahit
oluyorsunuz. Sihir gibi...
Bunlar aras›nda gündelik kullan›ma en yak›n olan›ysa OCZ’nin Neural

Impulse Actuator ad›n› verdi¤i al›n
band›ndan oluﬂan çözüm. Bunun sebebi sadece kolay uygulanabilirli¤i de¤il, bu tarz bir ürünün dükkanlarda
sat›lacak ilk örne¤i olma yolunda
gümbür gümbür ilerliyor oluﬂu. Hatta
firma ufak tefek olarak nitelendirdi¤i
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Özetle:
- Sadece düﬂünce yoluyla cihazlar› kontrol edebilme fikri, özellikle son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarla büyük bir ilerleme kaydetti.
- Bu sistemler, beyindeki motor fonksiyonlara ait tepkileri alg›layabilmenin yan›nda baz› duygusal de¤iﬂiklikleri de ay›rt ederek kontrol komutlar›na çevirebiliyorlar.
- Baz› firmalar, düﬂünce yoluyla bilgisayar oyunlar›n› kontrol etmek için uyarlanm›ﬂ
cihazlar› bu y›l içinde sat›ﬂa sunmay› planlayacak kadar iﬂi ilerletmiﬂ durumda.

sorunlar›n üstesinden gelmeyi becerirse, ürünü bu y›l içinde 300-400 dolar
aras› bir fiyat etiketiyle raflara koymay› düﬂünüyor.
ﬁans›m›za, geçti¤imiz y›l Almanya’n›n Hannover ﬂehrinde düzenlenen
CeBIT Fuar›’nda darkhardware.com
sitesi editörü Levent Pekcan’la birlikte OCZ stand›nda bu deneyimi bizzat
yaﬂama f›rsat› da bulduk. Üzerinde üç
adet elektrot bulunan cihaz› aln›n›za
takt›¤›n›zda, cihaz yüz ve göz hareketleriyle tetiklenen farkl› frekanslardaki
sinir at›mlar›n› ve beynin alfa ve beta
dalgalar›ndaki de¤iﬂimleri analiz ederek komut olarak bilgisayara aktarabiliyor. Örne¤in oyunda ateﬂ etmek için
çenenizi hafifçe s›kman›z gerekti¤i
söyleniyor. Ancak bir süre sonra anl›yorsunuz ki asl›nda çenenizi s›kman›za gerek yok, sadece s›kt›¤›n›z› düﬂünmeniz de yeterli.
Bu tarz sistemlerin kalibrasyon ve
al›ﬂma süreci de birkaç dakikayla yar›m saat aras›nda de¤iﬂiyor. ‹ﬂin daha

da heyecan verici k›sm›, sizin sisteme
uyum sa¤lama sürecinizle birlikte sistemin de size uyum sa¤lama sürecine
girebilme potansiyeli. Örne¤in bir bilmeceyle u¤raﬂ›rken stres belirtilerinin
artt›¤›n› farkeden yaz›l›m, iﬂinizi kolaylaﬂt›racak birkaç ipucu verme yoluna gidebiliyor. Veya tam tersi, iyice rahatlad›¤›n›z› hissetti¤i anlarda oyunun kolay geldi¤ini düﬂünüp zorluk
seviyesini art›rabiliyor.

Düﬂüncesi bile güzel
Bundan birkaç y›l evveline kadar,
öncelikle engellilerin hayat›n› kolaylaﬂt›rmas› düﬂünülen bu teknolojinin

gündelik hayata bu kadar çabuk uyarlanabilece¤ini pek ummuyorduk. Oysa son birkaç y›ldaki geliﬂimler ›ﬂ›¤›nda sistemler çoktan iyi kötü çal›ﬂ›r duruma geldiler bile, hatta laboratuvarlardan kaç›p kiﬂisel e¤lence sektörüne girmek için gün sayar oldular. Tabii yine de henüz herﬂey mükemmel
de¤il, oyun üreticileriyle birliktelik
anlaﬂmas› yapm›ﬂ firmalar bile “hele
üzerinde biraz daha çal›ﬂal›m” diyerek olay› ﬂimdilik çok fazla üstelemiyorlar.
Peki hayallerimizin geri kalan› ne
olacak? Yani ne zaman yatt›¤›m›z yerden araba sürecek, elektronik cihazlar› düﬂüncelerimizle yönlendirecek, tabir yerindeyse Star Wars filmindeki
Jedi ﬁövalyeleri gibi dolaﬂmaya baﬂlayaca¤›z? Bunun cevab› hala belli de¤il. Ama 10 y›l önce bunun için daha
50 y›l var diyor olsayd›n›z, bugünkü
perspektifle bu iﬂ herhalde 20 y›la kadar olur derdiniz. Zira bilim insanlar›
art›k bu iﬂi nas›l yapacaklar›n› gayet
iyi biliyorlar, her geçen gün de iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Levent Daﬂk›ran

Geçti¤imiz y›l Hannover’deki CeBIT Fuar›’nda OCZ’nin cihaz›n› bizzat deneyen Pekcan, birkaç dakika içinde
di¤er oyuncular› avlayacak kadar sisteme al›ﬂt›¤›n› görünce bir hayli ﬂaﬂ›rd›¤›n› söylüyor.
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